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Spjegazzjoni tal-proċeduri
 

Sakemm il-Parlament ma jiddisponix mod ieħor, it-testi eżaminati jgħaddu għall-votazzjoni fl-ordni li ġej:
 

À = Skadenzi    ´ = Skadenza jekk mitluba    6 = Test għadu mhux adottat, skadenzi eventwali

1. It-tielet qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««III)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

2. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti
l-approvazzjoni

3. It-tieni qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««II)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex tiġi miċħuda jew emendata l-pożizzjoni tal-Kunsill
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Kunsill

4. Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

- Emendi għar-Regoli ta' Proċedura
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex jiġu adottati emendi
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-proposta għal deċiżjoni

5. L-Ewwel qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««I)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

6. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti l-
approvazzjoni

7. Proċeduri oħra

- Proċedura ta' konsultazzjoni («)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

- Oħrajn (dikjarazzjonijiet, mistoqsijiet orali, rapporti ta' inizjattiva, tneħħija tal-immunità)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-mozzjoni għal riżoluzzjoni jew il-proposta għal deċiżjoni
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15.00 - 15.30 Seduta solenni

15.30 - 24.00 Dibattiti

32 • Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

49 • Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2539(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

43 • Il-ġlieda kontra l-ambjent ta' mibegħda u vjolenza fiżika kontra detenturi ta'
mandat eletti b'mod demokratiku

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2534(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

40 • L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fl-Ungerija, żviluppi minn Settembru
2018

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2517(RSP)]

50 À • Is-sitwazzjoni fil-Venezwela

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2019/2543(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

41 • L-aħħar żviluppi fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-istrett bejn iċ-Ċina u t-
Tajwan

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2019/2529(RSP)]

42 • L-istat tan-negozjati kummerċjali Stati Uniti-UE

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • L-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-isem tad-dominju tal-ogħla livell .eu

Rapport: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-funzjonament tal-isem tad-Dominju tal-Ogħla Livell .eu u li jħassar
ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

6 À • Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni

Rapport: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni

[2018/2102(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

5 • Rapport Annwali 2017 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni
Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi

[2018/2152(INI)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

35 À • Strateġiji għall-integrazzjoni tar-Rom

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2509(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

39 À • Emendi tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament

Rapport: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Rapport dwar l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament li jaffettwaw il-Kapitoli 1
u 4 tat-Titolu I; il-Kapitolu 3 tat-Titolu V; il-Kapitoli 4 u 5 tat-Titolu VII; il-Kapitolu 1
tat-Titolu VIII; it-Titolu XIV u l-Anness II

[2018/2170(REG)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
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